Helt ny el-måler!
Nå kommer vi og bytter

Ny el-måler lønner seg for alle
Vi bytter nå ut el-måleren din for å gjøre det enklere og sikrere for deg
som kunde. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få
installert nye digitale el-målere i hjemmene sine innen 2019. Vi er allerede
godt i gang med utrullingen av nye el-målere til våre 90.000 nettkunder.
For deg som strømkunde blir hverdagen enklere, smartere og du slipper
å lese av måleren din. Det er bra for deg og miljøet. Vi kaller det Smart
Strøm.

Noen av dine fordeler
•
•
•
•
•
•
•
•

Du slipper å lese av måleren - det skjer nå automatisk
Oversikt over strømforbruket til enhver tid
Økt bevissthet gir lavere forbruk som er bra for miljøet og lommeboka
Riktige forbrukstall gir riktig faktura
Automatisk varsling ved strømbrudd
En mer fleksibel og sikker strømforsyning
Mulighet for fremtidige styringssystemer i hjemmet
Ny teknologi muliggjør nye tjenester til styring av strømforbruket ditt.
Du vil kunne bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og
miljøbesparende måte.

Slik gjør vi det
Du må være hjemme
En voksen person som vet hvor måleren er plassert, må være hjemme når
vi kommer. Om et barn under 18 år er hjemme alene, går vi ikke inn, med
mindre dette er avklart med deg. Byttet tar ca. 45 minutter og skjer innenfor normal arbeidstid.
Vi må ha tilgang til måleren
Det er viktig at vi har uhindret tilgang til måleren og kan stå foran måler/
sikringsskap ved byttet. Måleren kommuniserer ved hjelp av radiosignaler.
For å sikre god kvalitet på kommunikasjonen, kan det i noen tilfeller bli
nødvendig å montere en liten antenne i tilknytning til måleren.
Du må slå av følsomt utstyr
Når vi bytter el-måleren din, blir det et kort strømbrudd. Det er derfor
viktig at alt følsomt utstyr, som f.eks. datamaskiner er avslått under
monteringen.
Hvem gjør jobben?
Glitre Energi Nett benytter godkjente, lokale entreprenører og montører
som utfører målerbyttet på en profesjonell måte. Alle som kommer hjem
til deg i forbindelse med målerbyttet skal ha legitimasjon på seg. Husk å be
om å få se dette før du slipper noen inn.
Sluttavlesning
Ved målerbyttet foretar vi en sluttavlesning på din gamle måler og
registrerer målerstanden. Vi tar også bilde av måleren for å kunne
dokumentere målerstanden.
Ønsker du ytterligere informasjon se www.glitreenergi-nett.no. Du kan
også kontakte kundesenteret for booking på telefon 31 01 32 00, eller
booking@glitreenergi-nett.no

ENKLERE
Avlesningen av ditt strømforbruk gjøres
nå automatisk med din nye smarte el-måler.
Det faktiske forbruket registreres automatisk
fra time til time. Enkelt og lønnsomt for deg.

SMARTERE
Ny el-måler åpner for fremtidig og digital
strømstyring i hjemmet ditt. Du vil da kunne
spare både strøm og miljøet ved hjelp av ny
og moderne teknologi. Utrullingen av nye
el-målere er den største moderniseringen
av det norske strømnettet på over 100 år.

SIKRERE
Med nye, smarte el-målere, vil vi raskere oppdage
og rette feil i strømnettet, slik at strømforsyningen
blir enda sikrere og mer fleksibel. Det blir også
enklere å påvise jordfeil i din bolig.
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